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 التعاون األورو متوسطي في ظل تنامي اليمين المتطرف في أوروبا 

 

 صورية تريمة  .د
 ، الجزائرعنابةجامعة ، قسم العلوم السياسية،حاضرةم ةأستاذ

 
 الملخص:

متكررة، ففي الثمانينات من القرن املاضي، يعد صعود اليمني املتطرف يف أوروبا ظاهرة 
حقق اليمني األورويب املتطرف عدة اخرتاقات، أثبتت أنه بات يشكل قوة سياسية الفتة علي 
الساحة األوروبية . ويف معرض تناول ظاهرة صعود اليمني األورويب يف اآلونة الراهنة، فإن 

 تعص  بالقارة العووز، وقاايا التعددية التفسريات ترتاوح بني تداعيات األزمة االقتصادية اليت
الثقافية، ومعاداة اإلسالم علي وجه اخلصوص، باإلضافة إيل أزمة األحزاب السياسية التقليدية 

 . والكبرية يف الدول األوروبية
إفراز موجة شعبية   يالحظ أن تنامي الشعور املعادي للمهاجرين يف أوروبا ساعد علي   

وامتد من شواطئ البحر املتوسط إيل حدود الدول االسكندنافية الباردة . هذا ميينية اتسع نطاقها 
) مسطحة ( مؤداها أن هؤالء األجانب  الشعور املعادي للمهاجرين يف أوروبا ارتكز علي فكرة

هم من أهم أسباب تفاقم أزمة البطالة، وقلة فرص العمل أمام أهل البالد األصليني، األمر الذي 
ة نظر األحزاب اليمينية املتشددة طردهم من البلدان األوروبية، وهي الشعارات يستوجب من وجه

اليت رفعتها هذه األحزاب لكسب أصوات الناخبني لصاحلها يف االنتخابات، مستغلني يف ذلك 
ظروف األزمة االقتصادية، وسيادة حالة االحباط من جراء سياسات التقش  اليت تفرضها 

 ضوء هذه احلالة القلقة واملاطربة ، يتم استخدام   اخلطاب الشعبوي احلكومات األوروبية . ويف
ها شرائح من السكان لدي ى ، املخل باحلقائق، واملتعامي عن أصول املشاكل، مما جيد صداه لد

 .االستعداد لتقبل هذه الشعارات
أثار   يف غالبية البلدان األوروبية  ومع ذلك، فإن القلق الذي صاحب صعود اليمني

التساؤالت عما إذا كان الناخب األورويب يقتنع فعال بربامج هذه األحزاب بعد فشل األحزاب 
الوسطية أو االشرتاكية يف حتقيق طموحاته، أم أن األمر اليعدو أن يكون حاالت استثنائية يتم 
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وللرد علي ذلك يقول الباحث األورويب   فولفوانج كابوست   إن  ؟ فيها استغالل ظروف األزمة
األحزاب اليمينية تستغل حزمة من املخاوف تنتشر بني الناس يف الوقت الراهن   ففاال عن 
األزمة االقتصادية، هناك اخلوف مما يطلق عليه   أسلمة أوروبا   الذي روج له مثال حزب  احلرية 
  اليميين املتطرف يف هولندا، يف حماولة لكسب أصوات الناخبني، بغض النظر عن مدي واقعية 

% من السكان. وعموما، يرتدد أن االسرتاتيويات  6هذا الشعار، حيث الميثل املسلمون سوي 
الشعبوية املعادية لألجانب جتد آذانا صاغية من جانب الشعوب األوروبية . وجيدها اليمني 

ية  أوروبا اجلميلة   من اهلوية، ومحا ىاملتشدد فرصة لنشر نداءاته، حتت ذريعة احلفاظ عل
  .األجانب

وال شك أن صعود اليمني ونزعته املعادية للمهاجرين املسلمني حتديدًا يف هذه املرحلة 
التارخيية، إمنا يعود لكثري من العوامل من قبيل األزمة االقتصادية اخلانقة اليت تعص  بكربيات 
 اقتصادات أوروبا، غري أن املشوب الذي بات يعلق عليه هؤالء مشاكلهم، أصبح وجود املسلمني
وممارساهتم اليت يراها الكثريون يف هذه الدول ال تتماشى مع التقاليد الليربالية األوروبية ومع الروح 

مما ينعكس سلبا على الشراكة األورومتوسطية و من مث على  القومية السائدة يف هذه الدول
 .ستقبل العالقات بني ضفيت املتوسطم

Résumé:  

Depuis une décennie،le paysage politique européen est marqué par 

une progression importante des mouvements d’extrême droit. Que 

sont ils ?sur quoi prospèrent –il ? Quelles réponses peuvent opposer 

les gauches européennes ?état des lieux des débats identitaires qui 

agitent l’Europ ? et enfin les répercussion sur la coopération Euro-

méditerranéenne ? 

Délection en élection ،les partis d’extrême droite semblent se 

renforcer la succession d élections tenues en 2010 offre un concentré 

saisissant de la montée de ces mouvements ،qui pèsent de plus en plus 

sur les scènes politiques nationales. 

   L’ extrême droite évolue ،se transforme ،se rajeunit aussi. Et 

pourtant ،les ressorts n’ont guère changé. Elle prospère  toujours sur 

les deux mêmes éléments:  le désarroi économique face a’ la violence 

d’une mondialisation non maitrisée part ،un malaise identitaire et une 

crainte de dilution des nation d’autre part ; avec une obsession 

particulière sur l’ISLAM (l’islamophobie). 
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  Ces dernières  années ،de nombreux pays de l’Union Européennes 

ont vu le poids politique des partis de l’extrême droit ،voire néo-

faxistes  défavorable a’ la construction européenne et a’ 

l’immigration ،s’accroitre  de façon alarmante (particulièrement pour 

l’avenir  de l’Europe ،et les défis de ces relation avec son voisinage 

sud Méditerranéen ). 

 
 :مقدمة

تكمن أمهية دراسة موضوع اليمني املتطرف يف أوروبا خاصة يف ظل بروزه على الساحة 
السياسية األوروبية كإحدى أكثر الظواهر السياسية أمهية خالل العقدين األخريين من القرن 

أشكال احلديث وقد أضحى اخلوض يف موضوع اليمني املتطرف شكال من ، املنصرم يف أوروبا
األخرية إرتبطت جبزء كبري منها بفكرة رفض املسلمني يف أوروبا  هذه» العنصرية الثقافية    «عن

 . ومعارضة مشروع اإلحتاد األورويب من جهة أخرى، من جهة
هناك العديد من العوامل اليت ساعدت يف تنامي احلركات اليمينية املتطرفة وتأثري خطاباهتا      

 األوروبية إ ى احلد الذي أصبحت هتدد فيه مستقبل اإلحتاد األورويب و عالقاته مع على اجلماهري
، دينية تعيد أوروبا إ ى عصرماقبل نظام وستفاليا –جريانه املتوسطيني ؛ومن مث تنبئ بنزاعات قومية 

ومعها يتحول حوض البحر املتوسط إ ى منطقة يغيب عنها األمن وحسن اجلوار وهوماينعكس 
 على مبادرات التعاون األورومتوسطية اليت جتمع الافتني.  بالسلب
مما تقدم ينطلق املوضوع من فرضية أساسية مفادها أن مالمسة اخلطابات اليمينية املتطرفة        

لواقع املواطن األورويب جعلها حتظى بقبول واسع لدى اجلماهري األوروبية،وهذا ما عرقل املسار 
 .. عات التعاون يف حوض املتوسطالوحدوي األورويب و مشرو 

 : ظاهرة اليمين المتطرف
 التعريف:

هو مصطلح سياسي يطلق على التيارات واألحزاب السياسية لوص  موقعها ضمن حميطها  
 (.1السياسي )

يطلق املراقبون السياسيون هذا املصطلح على الكتل واألحزاب السياسية اليت ال ميكن إعتبارها من 
 . اليمني السياسية التقليدية أو املعتدلةضمن مجاعات 
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ليدية تدعو إ ى محاية التقاليد يكمن االختالف بني الفئتني يف أن املعتدلة أو ما تعرف بالتقو 
يف حني تدعو املتطرفة إ ى إستعمال السالح لفرض التقاليد ولذلك فهي ، األعراف داخل اجملتمعو 

 (.2االجتاه العام و تنقل صوت األغلبية )عادة ترفض هذا الوص  ألهنا تدعي أهنا متثل 
 : عوامل إنتشار اليمين المتطرف

اهنيار اإلحتاد السوفييت و قد صاحب ذلك تفكك مجهورياته )أو ما يعرف بدول أوروبا الشرقية (  
مما نتج عنه إهتماما ومتسكا باألصول القومية و العرقية لكل دولة ، وانامامها لإلحتاد األورويب

وما صاحبها من ركود إقتصادي يف أوروبا أدى إ ى ، األزمة اإلقتصادية العاملية (.3على حدى )
جعلت األوروبيني ينظرون بعني الريبة إ ى األجانب الذين يرون فيهم ، إنتشار للبطالة يف القارة

انطالقا من ذلك ظهرت دعوات إ ى  (.4مزامحني على الوظائ  وخاصة املسلمني منهم )
بل أكثر من ذلك أصبحت ردود األفعال العدائية ، التاييق على املهاجرين التصدي للهورة و

 . جتاه العرب برناجما إنتخابيا لدى بعض األحزاب اليمينية األوروبية
 إجتماعيا وسياسيا... ...قراءة في جذور اليمين المتطرف

رفض العرقي والعداء إن ما يوحد هذه األحزاب اليمينية املتطرفة األوروبية هو إمجاعها على ال    
لألجانب و املهاجرين من خارج البالد و خاصة من العامل الثالث  حيث تعرب هذه األحزاب عن 

 . فكر قومي حملي يتص  بالعدائية لكل ماهو أجنيب
مع مالحظة أن هذا العداء كان موجودا دائما يف اجملتمعات األوروبية وكانت متثله أحزاب اليمني 

 (.5املعتدل )  
أن التعصب القومي و الرفض الوطين مل يكن حيتل هذه األمهية احملورية يف برامج تلك األحزاب    إال

اليت جعلت من قاية اهلورة املربر ، كما هو احلال بالنسبة ألحزاب اليمني املتطرف األورويب
هو  مثلما، جندها يف بعض األعمال األدبية، جذور هذا العن  جتاه املهاجرين. األساسي لوجودها
 «عندما يقوم بطل الرواية  -   ALBERT CAMUSل.  » الغريب «احلال يف رواية
  . بقتل عريب عند شاطئ البحر  » أنطوان مارسو 

حتت  »ماثيو كاسونتيش  «ويف نفس اإلطار يأيت الفلم السينمائي الذي قدمه املخرج الفرنسي 
  Parisienne  -  Baulieu (حول األوضاع يف ضواحي باريس6)»الكراهية  «عنوان 

جيند اليمني املتطرف أتباعه من خالل تقدمي إجابات بسيطة للشباب حديثي ، باإلضافة إ ى ذلك
 . السن على إنشغاالهتم املتعلقة بالبطالة يف اإلجابة اآلتية =احلل هو طرد كل األجانب
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موقع مسول على شبكة األنرتنت يعكس فكر مجاعات  2500ومع وجود أكثر من     
تنشر رسالتها  «فإنه من الصعب على السلطات مراقبة اجلماعات املتطرفة فهذه األخرية  ، املتطرفة

يشكل مكت  عرب اإلنرتنت على مواقع الشبكة ويف غرف احملادثات املتبادلة و الشبكات  »
 السرية و مجاعات املراسلة و الربيد اإللكرتوين..

حقق ، ففي الثمانينات من القرن املاضي، هرة متكررةيعد صعود اليمني املتطرف يف أوروبا ظا   
أثبتت أنه أصبح يشكل قوة سياسية الفتة على الساحة ، اليمني األورويب املتطرف عدة إخرتاقات

تعددت التفسريات ، ويف معرض تناول ظاهرة صعود اليمني األورويب يف اآلونة الراهنة، األوروبية
و معاداة اإلسالم على وجه ، ايا التعددت الثقافيةوقا، بني تداعيات األزمة اإلقتصادية

 (.7اخلصوص...)
واملالحظ أن تنامي الشعور املعادي للمهاجرين يف أوروبا ساعد على إفراز موجة شعبية ميينية      

وقلة فرص ، إرتكزت على فكرة مؤداها أن هؤالء األجانب من أهم أسباب تفاقم أزمة البطالة
األمر الذي يستوجب من وجهة نظر األحزاب اليمينية ، لة األصلينيالعمل أمام مواطين الدو 

وهي الشعارات اليت رفعتها هذه األحزاب لكسب أصوات ، املتشددة طردهم من البلدان األوروبية
مستغلني يف ذلك ظروف األزمة اإلقتصادية وسياسات ، الناخبني لصاحلها يف اإلنتخابات
 . األوروبيةالتقش  اليت تفرضها احلكومات 

البعيد عن احلقائق والقافز  »اخلطاب الشعبوي   «على ضوء هذه املعطيات يتم إستخدام       
والذي جيد صداه لدى شرائح من السكان لديها االستعداد لتقبل هذه ، عن أصول  املشاكل

 «الذي روج له مثال حزب  »أسلمه أوروبا  «يف ظل تنامي اخلوف مما يطلق عليه ، الشعارات
بغض النظر عن مدى ، يف حماولة لكسب أصوات الناخبني، اليميين املتطرف يف هولندا »احلرية 

 (.8من السكان) %6حيث الميثل املسلمون سوى ، واقعية هذا الشعار
فكانت يف تسعينيات القرن ، أما بداية التوجه اليميين املتطرف يف صورته احلديثة يف أوروبا   

وز خطر مجاعات اليمني املتطرف يف الواليات املتحدة األمريكية عقب املاضي  بالتزامن مع بر 
، شخصا 168والذي أسفر عن مقتل ، بشاحنة ملغومة 1995عام  »أوكال هوما  «تفوريات 

 «وهي احلادثة اليت ألصقت باإلسالم قبل أن يتاح أن منفذها هو اليميين األمريكي املتطرف 
فوا جبماعات   النازينب اجلدد   يف أملانيا وبعض دول أوروبا مت كان ظهور ما عر  »تيمويت ماكفاي 

 (.9الشرقية)
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 : أهداف اليمين المتطرف و مميزاته
 (.10): ميكن القول إن أحزاب اليمني يف أوروبا جممعة على األهداف التالية

 . إيقاف هورة األجانب إ ى أوروبا بل وحىت طرد األجانب من أوروبا إذا أمكن
، الطبقة السياسية التقليدية سواء أكانت من أحزاب اليمني أو اليسار على حد سواءاحلقد على 

كره االشرتاكية و العدالة االجتماعية بشكل عام و تأييد ؛  و يرافق ذلك كره الدميقراطية النيابية
بالتايل و ، احملافظة على القيم التارخيية و التقليدية جملتمعاهتالرأمسالية على املستوى االقتصادي؛ ا

معظم هذه األحزاب ماادة ملشروع الوحدة األوروبية ، فهي تويل أمهية بالغة لسياسات اإلندماج
 . ألهنا ختشى أن يؤدي إ ى تذويب القوميات يف دولة واحدة

هذه و ، ( ميزات خمتلفة تصوغ اهلوية السياسية ألعااء األحزاب اليمينية املتطرفة03هناك ثالث )
 : اخلصائص هي

: هي صلتها احلقيقية أو املزعومة باحلركات الفاشية اليت سادت أوروبا خالل فرتة ما األو ى اخلاصية
إذاً: األحزاب واحلركات اليت تستند وتفتخر جبذورها العائدة إ ى املاضي الفاشي ، بني احلربني

 .  باليمني املتطرف 
و استيائه من سياسات ، للمهاجرين: ما مييز اليمني الراديكايل املعاصر هو احتقاره اخلاصية الثانية

وتشدد هذه الفئة على تقييد اهلورة ألن القادمني اجلدد ، اهلورة اليت تنتهوها احلكومات الوطنية
 . و هذه الفئة ميكن وصفها  بالعنصرية ، منحطون ثقافيا أو عرقيا

  . الوطنية احلقيقيةتزعم األحزاب املناهاة للمهاجرين، أهنا متثل القومية : اخلاصية الثالثة
تنظيم تظاهرات  ، و بشكل دوري، حتاول األحزاب اليمينية املتشددة و اجلماعات املوالية هلا     

. ونشر شعاراهتم املعادية للمهاجرين، للتعري  بأفكارهم، يلوؤون من خالهلا، يف مدن أوربية عدة
رافعني شعارات ، لسويديةوقعت أعمال شغب يف مدينة اسكلستونا ا، ويف صي  العام اجلاري

شاركت فيها أعداد كبرية من النازيني  ، وصفت باألعن  من نوعها، اثر تظاهرة، ضد املهاجرين
مستخدمة الغازات املسيلة ، اليت احتشدت بكثافة، دى ا ى تدخل لعناصر الشرطة السويديةأمما 

ويف ربيع العام . اعاتمنعا لوصول املزيد من تلك اجلم، فيما أوقفت حركة القطارات، للدموع
يف تظاهرة هي األوسع من ، ربيع العام اجلاري، ستوكهومل، تظاهر املئات يف العاصمة، اجلاري
 (.11نوعها)
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كما ،  مهاجرون من خمتل  اجلنسيات، ينظمها، أخرى ماادة، ويرافق مثل هذه التظاهرات   
الذي ميلك قاعدة شعبية ، الدميقراطييشارك فيها سويديون و خاصة من شبيبة احلزب االشرتاكي 

اذ تثري ، وال ختلو اية تظاهرات من هذا النوع من وجود عناصر الشرطة . واسعة لدى املهاجرين
مما يؤدي ا ى وقوع صدامات بني ، غاب املهاجرين، الشعارات اليت يرفعها النازيون

بل ، ني على التظاهرات فقطال تتوق  نشاطات النازيني و اليمينني املتطرفلكن  (.12اجلانبني)
زار السياسي ، ويف أواخر، تشرين الثاين )اكتوبر( املاضي، هناك املؤمترات والزيارات املتبادلة

، اهلولندي  كريتفيلديرز  املعروف بعداءه لإلسالم و املسلمني و املنتمي ا ى حزب احلرية اهلولندي
وجهت اليه من قبل منظمة ، ية لدعوةتلب، زار مدينة  ماملو  السويدية، املناهض للمهاجرين

 . تدعي ان األعالم السويدي  يفرض رقابة على األخبار املتعلقة باملهاجرين، سويدية
 : اليمين المتطرف وإشكالية االندماج و الهوية

من بني اإلشكاليات اليت يثريها اليمني املتطرف بشدة إدماج املهاجرين يف اجملتمعات األوروبية    
فيقولون أن هؤالء من الصعب إدماجهم يف هذه اجملتمعات اجلديدة ،  ن خطابا عنصرياإذ يعتمدو 

عليهم كليا حبكم أن هؤالء املهاجرين قادمني من بلدان ال حتكمها القوانني بل حكومات 
مما جيعل الفرد القادم منها غري قادر يف بعض األحيان ،  ال تعري للمواطنة أية اهتمام،  دكتاتورية
 (.13العيش يف دولة املؤسسات تسري عولتها وفق آليات مدروسة بدقة وعناية شديدين)على 

إذ أن الكثريين ال ،  وعلى أساس ذلك تتولد هوة كبرية بني املهاجرين و أبناء البلد األصلني
ال جييدون  التحدث بلغته. باإلضافة إ ى اهتامهم بل و ، ميكنهم التكي  مع جمتمعهم احلديث

 . االندماج للحفاظ على معتقداهتم و تقاليدهم اليت استقدموها من بلداهنم األصليةعدم . بتعمد
(.فقد ركز اليمني املتطرف على وجود 14اهلوية) : ومن هنا تطرح إشكالية أخرى و تتمثل يف

فقد ،  ينظر إ ى وجودهم كتهديد ثقايف و اقتصادية من املهاجرين غري األوروبيني و أعداد هائل
ورغ   إ ى أن اليمينني يصورون أنفسهم كمدافعني عن احلاارة االوروبية املهددة من أشار  روزنب

قبل الغزاة وبشكل أكثر املسلمني فهؤالء هم الذين تستهدفهم تلك احلركات يف املقام 
(.ومن مث معارضة ما أمسوه  بأسلمة فرنسا وكرر الزعيم اليميين املتطرف الفرنسي 15األول)

ووص  زيادة ، واعترب املسلمون مصدر ثقايف وديين خطري،  فرنسيون أوال   لوبان  مقولته: ال
 . أعدادهم بالغزو الذي هدد النقاء العرقي



 صورية ترمية .د                                          التعاون األورو متوسطي يف ظل تنامي اليمني املتطرف يف أوروبا 

 2014 ( جويلية7) سابعالالعدد   128    اجمللة اجلزائرية لألمن والتنمية

وما روج له املفكرون ملا يسمى  2006ديسمرب11ومع اهلاجس االمين الذي ولدته أحداث 
حبدة مسألة اهلوية  و جد اليمني املتطرف الرتبة املناسبة لرتويج أفكاره واضعا،  بصراع احلاارات

فانتشرت فكرة االسالموفوبيا بشكل  ، زارعا يف أوروبا التخوف من كل ما هو مسلم،  الوطنية
وهناك قراءات خمتلفة ألسباب صعودها كظاهرة خالل اآلونة األخرية منها قراءة ثقافية ترى ،  كبري

املواطن الغريب ضد  أن صعود اإلسالموفوبيا هو انعكاس ملشاعر سلبية عميقة مدفونة يف وعي
و تعبري عن عداء تارخيي و ثقايف ضد اإلسالم كدين و ضد املسلمني  ،  اإلسالم و املسلمني

  (.16كحاارة)
اليت أثرت بقوة ،  وقراءة ثانية ترى أن ظاهرة اإلسالموفوبيا هو نتاج لبعض األحداث الدولية    

وعلى رأس هذه ،  خالل السنوات األخريةعلى العالقات بني العامل اإلسالمي واجملتمعات الغربية 
وما تبعها من هومات إرهابية ضربت  2001األحداث هومات احلادي عشر من سبتمرب 
إضافة إ ى بعض املشكالت الثقافية الدولية اليت  . جمتمعات غربية خمتلفة مثل إسبانيا و بريطانيا

و أزمة تصرحيات ،  وم الدامنركيةمثل أزمة الرس،  الغربية–أثرت سلبا على العالقات اإلسالمية 
و أزمة احلواب يف فرنسا و تصرحيات بعض القيادات الغربية ،  البابا بنديكت السادس عشر

 (.17الدينية و السياسية املسيئة إ ى املسلمني)
أما القراءة الثالثة املطروحة يف هذا اجملال فهي قراءة سياسية اقتصادية ترى أن صعود     

اإلسالموفوبيا خالل السنوات األخرية انعكاس لبعض التغريات اجملتمعية الكربى اليت حلقت 
وعلى رأس هذه التحوالت تراجع قوى ،  باجملتمعات الغربية و اإلسالمية خالل العقود األخرية

اليت سادت خالل النص  الثاين من القرن العشرين و صعود قوى اليمني ،  سار الغريب التقليديةالي
و  2009(. فمنذ سنة 18الثقايف و الديين يف الغرب والعامل اإلسالمي خالل الفرتة ذاهتا)

املنظمات احلقوقية الدولية حتذر من تزايد عدد و أنشطة مجاعات اليمني املتعصب يف وسط و 
حمرتفة متارس العن   »شبه عسكرية  «و أن عددا كبريا منها حتول إيل تنظيمات  ،  وروباشرق أ

يف وقت يتنامى فيه التأييد الشعيب للحركات و األحزاب املتطرفة جراء ،  ضد األقليات العرقية
 . تداعيات األزمة االقتصادية
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 : تأثير اليمين المتطرف على المسار الوحدوي األوروبي
من منطلق اشرتاك أحزاب اليمني املتطرف بعدد من األهداف و الشعارات مثل معارضة    

و انتقاد الطبقة السياسية احلاكمة،يف طريق ، اهلورة،التعصب للعرق و اجلنس و معاداة األجانب
 (. 19املسار الوحدوي األورويب. )
اليمني املتطرف على املسار  كي  أثرت األفكار اليت ينادي هبا  : فإن السؤال املطروح هنا هو

 الوحدوي األورويب ؟ و ما مستقبل هذا األخري يف ظل تنامي اليمني املتطرف ؟ 
إ ى حد ،  من املعروف أن التيار اليميين املتطرف عموما لديه مشاعر معادية لإلحتاد األورويب    

فهي ،  دولة واحدة(. ألنه خيشى أن يؤدي هذا املشروع إ ى تذويب القوميات يف 20الكراهية)
إذ تطالب أحزاب اليمني املتطرف بإنقاذ القيم ،  تؤمن بأولوية الثقافة الوطنية مث احلاارية للقارة

فاليمني  . األساسية للحاارة الغربية املهددة وفقا هلم من قبل العوملة و فكرة املواطنة العاملية
بيا و األمر ذاته عند اليمني املتطرف املتطرف الفرنسي يشعر بأنه فرنسي أو ال قبل أن يكون أورو 

 (.21األملاين أو اهلولندي)
وهذه املعاداة أكدهتا ختوفات اإلحتاد األوريب من خالل النواح الذي حققه اليمني املتطرف يف    

و هو ما أثار قلق اإلحتاد األوريب الذي خيشى من  2010االنتخابات التشريعية السويدية يف 
حقق اليمني  2009فخالل االنتخابات األوربية يف ،  عيش املشرتكتداعي تراجع مفهوم ال

،  بلويكا،  هولندا : املتطرف نتائج مرتفعة النسب يف سبع دول أعااء يف اإلحتاد األوريب هي
 (.22و إيطاليا)،  بلغاريا،  النمسا،  اجملر،  الدامنرك
و ذلك بفوز ،  كات االنفصاليةو قد أدى تنامي اليمني املتطرف يف أوروبا إ ى زيادة احلر     

حيث ينظر إليه املراقبون على أنه ،  باالنتخابات البلدية و الوالئية،  احلزب القومي البلويكي
،  تعقيد للوضع السياسي ببلويكا و أنه يقوي احلركات االنفصالية اليت تتزايد مع األزمة األوروبية

نفصال يف أوروبا يطالب إقليم كثا لونيا ففي الوقت الذي تتصاعد فيه نزعات االستقالل أو اال
و  . باالستقالل عن إسبانيا و اسكتلندا باالستقالل عن بريطانيا و الشمال االيطايل عن ايطاليا

هبذا تكون األحزاب اليمينية من أكرب القوى السياسية املؤثرة يف املنطقة و يعترب هذا مؤشرا على 
دعاة احلكم الذايت و التقسيم و االستقالل عن اجتاه الناخب األورويب حنو التصاحل مع 

 (.23بروكسل)
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كما دعا زعيم حزب احلرية اليميين يف هولندا  خريت فيلدرز   أحد مراكز البحوث الدولية      
االقتصادية للبحث يف جدوى ترك عملية اليورو و العودة إ ى اجلولدة اليت كانت متداولة حىت عام 

عن املركز اهلولندي لسرب اآلراء ) موريس دي هوند ( أن ثلثي حيث أظهر تقرير صدر ،  2002
من مناصري اليمني يف هولندا املعادي   %72و أن ،  اهلولنديني حيبذون العودة إ ى اجلولدة

 (. 24لوحدة أوروبا يؤيدون االستغناء عن اليورو)
يرون فيه ضياع  كل هذا أدى إ ى إفشال االستفتاء على الدستور األورويب املوحد ألهنم      

و قد اختلفت وجهات النظر فيما خيص مستقبل أوروبا يف ظل  . للخصوصيات و ذوبان للوطنية
تنامي اليمني املتطرف  وجهة النظر األو ى يتبناها الكاتب النروجيي  غري ددينغوردزهاوغ   يتنبأ 

مجاعات دينية املتطرف و لية بني مجاعات اليمني فيها مبستقبل مظلم ألوربا و دخوهلا يف حروب أه
حيث أن هذه احلرب سوف تقاي على الدميقراطية األوروبية و إحالل ،  أخرى من القوميني

 . احلكم الدكتاتوري حملها
أما وجهة النظر الثانية فقد عرب عنها الكاتب   إيفارإيفريسن   حيث قال أن أوربا قادرة على    

 (.25ية اليوم هي أكثر رسوخا من ذي قبل)مواجهة التحديات و أن الدميقراطية األوروب
إن مستقبل أوروبا املوحدة يف ظل تنامي اليمني املتطرف يكمن يف مدى جناعة احللول اليت    

ستقدمها حلل األزمة املالية و القااء على الظواهر اليت تشكل هتديدا ألمن و رفاهية شعوهبا وقد 
 . جتاه اليمني املتطرف املعادي لألجانب إنعكس ذلك على مواق  اإلحتاد األورويب القوية

جرى إقصاء النمسا عن شركائها األوروبيني بسبب دخول ممثلني حلزب  2000ففي عام    
منعت ،  و عليه فإن الرئاسة الدورية لإلحتاد األورويب . أو ( للربملان. اليمني املتطرف ) إف. يب

 ... عيات دوليةدول اإلحتاد دعم مرشحني منساويني لتويل مراكز يف مج
إ ى أي مدى يتحمل اإلحتاد األورويب مسئولية اإلخرتاقات اليت  : و السؤال الذي يطرح هنا   

 حققها اليمني املتطرف ؟
إ ى أن العداء  »ناهد مسور  «تذهب احلقوقية و املستشرقة األملانية من أصل فلسطيين        

ظاهرة عامة يف  «بل هي   ،  لإلسالم ليس   وقفا   على األحزاب اليمينية املتطرفة وحدها
.و تاي  بأن »أوروبا و موجودة لدى األحزاب احملافظة و العمالية و اخلار و اليساريني أياا 

جاع ذلك ألسباب ميكن إر ، من فقدان هويتها »خوفا يف اجملتمعات األوروبية )املسيحية(  «هناك 
 (.26الذي إعترب نقياا للمسيحية و اليهودية) »الدين اإلسالمي  «تارخيية تعود إ ى فرتة ظهور 
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 : تأثير الخطابات اليمينية المتطرفة على التعاون األورو متوسطي
إن إدراك أوروبا ألمهية جوارها املطل على املتوسط حتم عليها منذ الستينات من القرن      

سياسة متغرية و مسايرة للتطورات الكثرية اليت ،  املاضي أن تكون هلا سياسة موحدة جتاه املنطقة
اية فرتة هذا االهتمام كان يف البداية اقتصاديا حبتا و بقي متواصال إ ى هن . عاشها هذا اجلوار

الثمانينات و بداية التسعينات حيث بدأت تربز اهلواجس األمنية اليت أصبحت تشكل املعطى 
اجلديد يف معادلة العالقات األورومتوسطية و هو ما فرض على أوروبا أن تعيد ترتيب أولوياهتا جتاه 

وقد انعكست (. 27آخذة يف االعتبار خطابات األحزاب اليمينية املتطرفة)، دول جنوب املتوسط
إ ى احلد الذي أوقع دول أوروبا يف ،  هذه اخلطابات فيما بعد على مشاريع التعاون األوروسطي

فهي من جهة تؤكد يف اتفاقياهتا و مبادراهتا مع الدول العربية املتوسطية على ،  تناقض مع نفسها
،  و استقرار يف املتوسطأمهية التعدد الثقايف و التسامح و حرية املعتقد يف سبيل بناء منطقة أمن 

لكن من جهة أخرى جند أن الواقع يذهب إ ى عكس ذلك حيث أن املمارسات األوروبية تتبىن 
مقاربة يغلب عليها احلذر صنعتها فكرة صراع احلاارات و استيقظت من جديد مقولة  الشرق 

اليمينية (. وما يؤكد ذلك هو االجتاه الذي تأخذه بعض األحزاب 28و الغرب غرب  )،  شرق
إذ صرح ،  بل أكثر من ذلك،  املتطرفة يف أوروبا و الذي ال يرفض فقط التعددية الثقافية و الدينية

 إذا وقعت القدس يف أيدي املسلمني فإن أثينا  : رئيس حزب احلرية اهلولندي العام املاضي قائال
ب وهو ليس صراعا و بالتايل فإن القدس هي خط الدفاع األول عن الغر ،  وروما ستلحقان هبا

بل صراع أيديولوجي  بني الفكر الغريب املتحرر و إيديولوجية الرببرية ،  على األرض
بل أصبحت ،  (.  هذه األفكار ليست موجودة على الصعيد الرمسي يف أوروبا فقط29اإلسالمية)

فاصال بني  ما جيعل البحر املتوسط خطا،  متوذرة يف أذهان الفئات الشعبية و اجلماهري األوروبية
صراع من أجل البقاء على قيد احلياة بالنسبة ،  حاارتني / ثقافتني قد تنغمسان يف صراع حقيقي

لشعوب جنوب املتوسط )املهاجرين( و صراع من أجل احلفاظ على احلاارة و اخلصوصيات 
ألبيض الثقافية بالنسبة ألوروبا حلماية نفسها و هويتها من غزو القوى العاملة من غري اجلنس ا

(. يف هذه األجواء من اخلوف من   اآلخر  و سعيا للحفاظ على   األنا   ال ميكن 30إليها)
خاصة يف ظل تنامي ،  احلديث عن تعاون أورومتوسطي حقيقي يدفع حنو التقارب و االنفتاح

، احلركات اإلسالمية و استالمها مقاليد احلكم بعد موجات التغيري اليت شهدهتا املنطقة العربية
وهناك من يتحدث عن ان املواجهة احلتمية يف حوض املتوسط ستكون بني مجاعات اليمني 
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و املتارر األكرب هي الشعوب املتوسطية و ، املتطرفة األوروبية و األحزاب الصاعدة اإلسالمية
 اجلاليات املهاجرة.

االستغالل لذلك على بلدان  احلوض املتوسط حبث إمكانية وضع إسرتاجتية فعالة لتونب    
السياسي للقاايا اخلاصة بالتمييز و التعصب و اهلوية من جانب األحزاب اليمينية املتطرفة يف 

اقتصادية وأمنية ،  حىت تتونب وقوع اثار اجتماعيه، أوروبا و احلركات اإلسالمية يف الدولة العربية
و املستمرة يف التعثر ، ةجسيمة تأيت بنتائج سلبية من شأهنا اجهاض مشاريع التعاون األورومتوسطي

 (.31منذ عقود)

 خاتمة
شهدت حقبة الثمانينات و التسعينات صعودا الفتا ألحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا من      

يف عدد كبري و مهم من ،  خالل احلاور الكبري و غري املتوقع يف االنتخابات احمللية و التشريعية
التباين بني دولة و أخرى إال أن تنامي صوت اليمني  و على الرغم من،  دول االحتاد االورويب

املتطرف يعكس يف الواقع أزمة النظم السياسية االوروبية فصعود تيار اليمني املتطرف يف أوروبا ال 
يرجع فقط إ ى قوته الذاتية أو احلاجة الشعبية له فحسب، و إمنا يعرب عن أزمة مستحكمة لليمني 

فهذا التنامي ألحزاب ،  أوروبا على حد سواء. بل أكثر من ذالك املعتدل و اليسار املعتدل يف
اليمني الراديكايل يطرح حتديا أو هتديدا ملكتسبات احلداثة و قيم التنوير يف اجملتمعات الدميقراطية 

فإذا كانت أوروبا يف هذه الظروف مطالبة بإعادة ترتيب ،  الغربية )الدميقراطية و العلمانية (
بكياهنا و هويتها فإن اخلوض يف عالقاهتا مع جرياهنا يبقى متأرجحا بني التأييد و  أسسها املتعلقة

الرفض إ ى أن يتم معاجلة املشاكل الداخلية و األزمات اخلانقة اليت تعيشها احلكومات و الشعوب 
وهو ما جيعلنا نستنتج أن مستقيل التعاون األورومتوسطي مرهون مبستقبل أوروبا  . االوروبية
خاصة يف ظل مزيد من الربوز لليمني املتطرف يف احلياة السياسية ومن مث لعب دورا ،  حدةاملو 

و ذلك من خالل تزايد  أعداده من ،  2001فعاال فيها بعد أحداث احلادي عشر سبتمرب 
واليت وسعت نشاطاهتا ،  2011حزب سنة  1000إ ى أكثر من  2000حزب سنة  602

ويبدو أن التحول السياسي الراهن الذي تشهده القلعة األوروبية   ،خصوصا بعد األزمة االقتصادية
ستزيد من التمييز بني  حنن األوروبيون واآلخرون  أي بني ،  و توحيد القوانني و فتح احلدود 

وجود أوروبا متحارة و بلدان أخرى  أقل حاارة  وهذا بدوره سيخلق توترات داخل بلدان 
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ت اليت تصر على نيل حقوقها اليت تكفها هلا القوانني الدولية بل و اإلحتاد األورويب بسبب األقليا
  . األوروبية نفسها

 
 :الهوامش

 : املوسوعة احلرة  اليمني املتطرف  على املوقع،  ويكيبيديا -(1)
 http://www.wikipdia.org 

  : املتطرف و ملاذا مسي هبذا االسم ؟  على املوقع ما هو اليمني ، وردة اإلميان -(2)
http://www.ejaaba.com 

 : سهام حلولني  النازيون اجلدد يعودون بقوة و يزحفون على أوروبا   على املوقع -(3)
 http://almassae:press.m 

 :  املرحلة الثالثة لإلسالموفوبيا و ما بعد ؟  على موقع،  عبد احلميد عبدوس -(4)
 http://www.oulama-dz.org 

 : هلى هو تيار واحد ؟ السياسة الدولية يف املوقع :  اليمني املتطرف يف أوروبا،  عمرو الشويكي -(5)
http://digital.ahram.org/makalat.asp 

  : ؟  على موقع! سالح اليمني املتطرف االنتخايب يف أوروبا –العداء لإلسالم ،  أمحد حسو -(6)
http://www.assakina.com/politiès /09/02/2013-7h30 

 على املوقع: ،   املسلمون و صعود اليمني املتطرف يف أوروبا  ، ني اليوسفيحممد حس -(7)
http://www.albayar.ae/alyousefi/1.137.03/02/2012 

ديسمرب  5. تقارير األربعاء . جملة الصباح اجلديدأجندة اليمني املتطرف بأوروبا   :  عداء املسلمني،  مخيس قشة احلزامي -(8)
 ..2444العدد ،  2012

  اليمني الصلييب   األهرام اليومي يف املوقع: ،  هاين عسل -(9)
http://digital.ahram.org.eg/makalat.asp?eid=1735 

  أيديولوجية اليمني املتطرف  على املوقع:»، العرقيرحيم  -(10)
http://www.ahewar.org/18/01/2012  

، 2008، مركز دراسات الوحدة العربية،  العراب و هولندا:األحوال اإلجتماعية للمهاجرين العرب يف هولندا ،  محيد اهلامشي -(11)
 .132ص
،   تصاعد اليمني املتطرف يف أوروبا ياع املهاجرين على احملك  ،  سياوش.لينا 211ص ،  مرجع سابق، محيد اهلامشي -(12) 

 على موقع: ،  16/12/2012
http://www.irakere.net 

السياسية و مركز الدراسات اجمللة العربية للعلوم ،   منوذج الدولة يف مواجهة أزميت اهلوية و االندماج ، حسام الدين عبد اجمليد -(13)
 .22ص ، 2012أفريل ، 33العدد ،  العربية
 .12ص ، مرجع سابق،  ستار جابر اجلابري -(14)
 .16ص ،  نفس املرجع السابق –( 15)
 .18ص ، مرجع سابق،   منودج الدولة يف مواجهة أزميت اهلوية و االندماج ،  حسام الدين عبد اجمليد -(16)
 .19ص ، مرجع سابق، عبد احلميدحسام الدين  -(17)
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 .20ص ، نفس املرجع -(18)
، 35العدد ،  دراسات دولية،  ستار جبار اجلابري و  أحزاب اليمني املتطرف يف أوروبا دراسة يف األفكار و الدور السياسي  -(19)

 .47ص 
جريدة ،  الورويب للتعايش و يهدد بإغالق احلدود   تصاعد اليمني املتطرف يف أوروبا يهدد دعوة اإلحتاد ا،  ثناء فؤاد عبد اهلل -(20)

 .23/10/2012،  645العدد ،  القاهرة
 .2008،  2164العدد ،  احلوار املتمدن،   إيديولوجية اليمني املتطرف  ، رحيم العراقي -(21)
 http://khbar.dk على موقع:،  21/09/2010،    اليمني املتطرف يربك أوروبا بسؤال اهلوية  ، وكاالت أخبار -(22)

(23)- David jesuit  ،Vincent Mahler  ،« Electoral Support For Extreme Right – Wing 
Parties:  A Subnational Analysis of Western European Elections in the 1990s »  ،

Working Paper No.  391 ،August 2004. 
 http://www.aljazeera.netعلى موقع: ،  2012،    تعايش وضع األقليات يف أوروبا  ، نصر الدين الدجيب – (24)

 .05/07/2012،  3779العدد ،  احلوار املتمدن،  أوروبا إ ى أين ؟ وجهة نظر من الداخل  ، علي إبراهيم صايف -(25) 
 ؟ على ! سالح اليمني املتطرف االنتخايب يف أوروبا –العداء لإلسالم ،  أمحد حسو -(26) 

 املوقع:                                     
http://www.assakina.com/politics/news/muslims/21873html=xzz2moon5p5o/09/02/20

13.07430. 
 .2ص ،  2010ماي  05،  مركز جامعة الدوال العربية : تونس،  نظرة تقييمية   :  الشراكة األورومتوسطية،  أمحد ادريس -(27)
،  8606العدد ،  تقرير مركز اجلزيرة للدراسات،    اهلورة كمحور لعالقات االحتاد االرورويب اخلارجية  ،  حممد العريب مساري -(28)

 .32ص ،  2010جوان 
 على موقع: ،  2012جانفي  06،  جريدة األخبار،    أحزاب اليمني املتطرف تغزو أوروبا  ،  حممد مروة -(29)

http://www.alakhbar.com. 
 .23ص  ، مرجع سابق،  أمحد ادريس -(30)
 على ،  23/11/2012،    متويل الكراهية ضد املسلمني بالغرب  ،  حممد كرمي بوخصاص -(31)

 . http://www.attajdid.ma: موقع
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